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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
'Γί γίνεται τό ’Άσυλον τής Ά γ .  Αικατερίνης ; —  Τό κρυστάλλινο παλάτι 

-;γ (έχ τών τοΟ Jules Bois, δπό χ. Ελένης Γεωργιάδου). — ’ Εντυπώσεις τα- 
ξειδίου. ’ Από Κχτάνης εις Μεσσήνην. — Τό Βέλο χαί τό ΙΙοδήλατον (δπό χ. 
Baudry de Sonnier. —  Κινέζικοι γάμοι (Ιχ τής « Ιστορίας τής Γυναιχός). 
— Πρός τήν νεχρ'αν Ιξαδέλφην μου (δπό δος Μαρίχας Φιλιππίδου.— Άλλη-  

• λογραφία.— Ειδοποιήσεις.

Τ Ι  Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι  Τ Ο  Α Σ Γ Λ Ο Ν  ;
Τοιαύτην έρώτησιν προέοαλε κατ’ αύτάς εσπερινή συνά

δελφος, περί τοίί«Άσύλου τής 'Αγίας Αίκ,ατερίνης».Τό’Ά σ υ 
λον υπάρχει πάντοτε, άπαντώμεν, άλλα διάνάύπάρχγι έδέησε 
νά μεταβάλη πρόγραμμα καί νά προορισθή άποκλειστικώς 
διά τήν τάξιν των εργαζομένων γυναικών, αί όποΐαι καί αι
σθάνονται περισσότερον ·£ήν ανάγκην νά τίθενται υπό τήν 
στέγην του καί όλιγωτέρα; δυσχερείας παρουσιάζει ή έν αύτώ 
διαμονή των. Ί 6

Βιβαίως ό αρχικός σκοπός τής Εδρύσεως του Άσυλου θά 
ί  το ευεργετικός διά τάς υπηρέτριας, εάν ήδύγατο νά πραγ- 
ματοποιηθί), εάν κοινωνία καί πολιτεία [καί αύταί δέ περί ών 
πρόκειται καί ύπέρ τής προστασίας τών οποίων ίδρύθη ήθε* 
λον νά βοηθήσουν τάς συλλαβούσας τήν ιδέαν τής ίδρύσεως 
αύτοΟ κυρίας. Δυστυγώς ούδείς συνεκινήθη, ούδεμία έκ τών 
πολυπληθών κυριών, αί όποΐαι καθ’ έκάστην παραπονοΰνται 
διά τήνζάτέλειαν τής υπηρεσίας των, άνεγνώρισε τήν ΰπαρξιν 
τοΟ Άσυλου ώς άναγκαίαν καί εύσυνειδήτως ΐνόησε νά ύπο- 
στηρίξγι αυτό.

Τό ’Άσυλον έξελήφθη παρά τών πολλών ώς έν έπί πλέον 
μεσιτικόν γραφεΐον, ;πρός τό όποιον ομως δέν κατεβαλον τό 
προς τά άλλα γραφεία όριζόμενον πεντάδραχμον διά τήν μί- 

\ σθωσιν έκάστης υπηρέτριας. Ή  ηθική έπίβλεψις τής ύπηρε- 
; τρίας παρά του Άσυλου, ή συνεννόησις τών κυριών του συμ

βουλίου μετά τής έκμισθούσης τήν υπηρέτριαν, ή μόρφωσις

αυτής, ολα αυτά δέν έστάθη δυνατόν νά εννοηθούν κάν οΰτε 
παρά τών κυριών, οΰτε παρά τών υπηρετριών.

Διότι τό ’Άσυλον ευθύς από τής πρώτης ήμερας τής Εδρύ- 
σεώς του δέν ήτο δυνατόν νά δημιουργήση ώς διά μαγικής 
τίνος δυνάμεως λεγεώνα καλών καί εντίμων ύπηρετριών, άλλ’ 
ήδύνατο συν τώ χρόνω καί τή βοήθεια τών οικογενειών νά 
διακρίνη τάς καλάς καί εντίμους τοιαύτας, τάς όποιας καί 
υπό ευθύνην του νά συνιστ^, νά κατορθώση δέ τήν βαθμη
δόν καί κατ’ ολίγον μόρφωσιν καί τών λοιπών δι’ άγρυπνου 
καί αύστηράς έπιβλέψεως καί πάλιν τή συνδρομή τών οικο
γενειών, παρ’ αίς ΰπηρέτουν.

Ά λ λ ά  πρός έπίτευξιν τούτου άπητεΐτο καλή θέλησις, 
οχι μόνον παρά του συμβουλίου του Ασύλου, άλλά καί παρά 
τών κυριών καί παρά τών υπηρετριών. "Αν καί αί τ ε λ ευ 
ταίας αύται είναι αί όλιγώτερον υπεύθυνοι διά τήν άποτυ- 
χίαν, άφοΟ, ώς είναι γνωστόν, οΰτε μόρφωσιν άρκετην, οΰτε 
νοημοσύνην εγουν, ώστε νά διακρ’νουν τό καλόν άπό του κα
κού. διά νά άποφύγουν τοϋτο καί νά επιδιώξουν εκείνο.

Ά λ λ ’ αί οίκογένειαι, παρ’ αίς τό "Ασυλον έτοποθέτησεν 
υπηρέτριας, ήθέλησαν κάν— εκτός έπί τών δακτύλων άριθ- 
μουμένων έξαιρέσεων —  νά άκούσουν περί μορφωσεως, περί 
άνθρωπισμοΟ, περί ηθικής έπιβλέψεως,περί συνεννοήσεως με
ταξύ αυτών καί τοΟ Ασύλου ; 'Οσάκις κατά τό πρώτον τής 
Εδρύσεως του Ασύλου ετος ή διευθύντρια έ’κρουσε τήν θύραν 
τής οικίας, παρ’ η είχε τοποθετήσει υπηρέτριαν καί έζήτησε 
νά μάθγ παρά τής κυρίας περί τής διαγωγής τής υπηρέτριας, 
ποίαν άπάντησιν στερεότυπον ελαβεν; Ή  κυρία δεν είναι έδώ, 
ή ή κυρία δέν έγει καιρόν. Καί δμως είχον όρισθή αί ώραν 
τής τοιαύτης έπισκέψεως καί έάν αί κυριαι ήθελαν νά συν- 
τελέσουν είς βελτίωσιν του κλάδου αύτοΰ, ήδύναντο δά νά 
θυσιάσουν Ιν τέταρτον τής ώρας καθ’ εβδομάδα ή κατά δε
καπενθήμερον διά τοΰτο. Έάν δέ σπανιώτατα μεταξύ τών
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εκατόν ¡χία έπαρουσιάζετο εις την έπίσκεψιν, αυτη θά είχε 

παράπονα, δικαιολογημένα ή άδικαιολόγητα,άδιάφορον, καί 
ένόει νά έκσπάσή την οργήν της κατά τοϋ Άσυλου, το 

οποίον χαΛ οϋσε τάς  υπηρέτριας, δ ιότ ι  τ α ΐ ς  ε ί χ ε  κ ρ εβ ά τ ια  
κ α θ α ρ ά  νά  χο ιμώνται,  οσας  ημέρας έμ εν α ν  εκεί καί τόσα 
άλλα δ ι  ό τ  ι τής αύτής περιωπής.

Το ¡χέτρον λοιπόν άπεδείχθη άνεφαρμόσιμον.Παρεκλήθησαν 
τότε αί κυρίαι, πρός άς έδίδοντο ύπηρέτριαι, τουλάχιστον 
κατά την άναχώρησιν τούτων νά δίδωσι πιστοποιητικόν 
καλής ή κ·ακής διαγωγή, η έργατικότητος, δπως τό ’Άσυλον 
έν συνειδήσει,δπως δήποτε,δύναται νά συνιστά τάς καλάς έξ 
αύτών. ’Αλλά τί συνέβη ; Κυρίαι αί όποΐαι είχαν την βεβαιό
τητα οτι αί ύπηρέτριαι έκλεπταν, ή οτι ησαν ανήθικοι καί 
διεφθαρμέναι, ή οτι ήσαν όκνηραί η άδέξιοι έφωδίαζαν κατά 
την ημέραν τής άναχωρήσεως τάς ύπηρετρίας αύτάς διά συ
στατικού άρίστης διαγωγής καί έν πάσγι τελειότητος καί τό 
Άσυλον,βασιζόμενου εις τάς τοιαύτας συστάσεις, έτοποθέτει 
αύτάς επί ΐδίρ: εύθύνν). ’Εννοείται οτι η απάτη δεν έβράδυνε 
νά άνακαλυφθή καί τό Άσυλον,άπατώμενον, παρίστατο αυ
τό άπατων καί φυσικώς μειούμενον εις την ύπόληψιν τοϋ 
κοινού. Εις την έρώτησιν, ην αί σύμβουλοι άπηύθυναν πρός 
τάς κυρίας αύτάς, έλάμβανον την άπάντησιν : "ΕχΛαιε καί  
την ¿Λυπήθηκα. ’Ή  τί μ ε  εμε.ΙΛε ;  ’’Η έγώ θά διορθώσω τάς  
ύπηρετρίας  ;

’Αλλά τό Άσυλον, οπερ δεν ηδύνατο νά έπιτύχν) τίποτε 
από τάς κυρίας, ηδύνατο νά έπιτύχν) τό τοιοϋτον από τάς 
ύπηρετρίας, ό'χι άπλώς έκ καλής των προαιρέσεως, η έκ της 
συνειδήσεως οτι ύπηρέτουν έαυτάς,άλλ’ έκ τοϋ ύλικοϋ συμφέ
ροντος,τοϋ μόνου έξασκοϋντος άμεσωτέραν έπίδρασιν έπί των 
αμαθών έν γένει τάξεων. Ώρίσθησαν λοιπόν άρχήθεν βραβεία 
χρηματικά διά τάς ύπηρετρίας, αί όποΐαι έμεναν έπί δύο η 
τρία έτη εις την αύτήν οικογένειαν καί τιμητικά δ ι’ έκείνας, 
αί όποΐαι έμεναν έν μόνον έτος.Κατά την εορτήν δε της προ- 
στάτιδος τοϋ ’Ασύλου Α γίας Αικατερίνης διωργανώνετο πα- 
νηγυρις, καθ’ ην προσεκαλοΰντο κυρίαι καί ύπηρέτριαι, μετά 
δέ τον ψαλλόμενον Αγιασμόν καί ό έκκλησιαστικός ρητωρ 
αρχιμανδρίτης Σ . Καββαθάς καί η Γεν. Γραμματεύς τοϋ ’Α
σύλου έξήραν έκάστοτε τον σκοπόν της ίδρύσεώς του, ανέ
πτυσσαν την ανάγκην της μορφώσεως καί ήθικοποιήσεως 
πκσης έργαζομ.ένης γυναικός, έπλεκαν τό έγκώμιον της έργα- 
σίας καί έβράβευαν τάς ύπηρετρίας, αί όποΐαι είχον συμμορ- 
φωθή πρός τά ύπό τοϋ κανονισμ-οΰ διατασσόμ.ενα.

Ά λ λ ’ ή τοιαύτη εορτή δεν έσκόπει μόνον την βράβευσιν, 
αλλά καί την συγκέντρωσιν έπί τό αύτό καί ύπηρετριών καί 
κυρίων, καί την μεταξύ των πρώτων άναπτυσσομένην άμιλλαν 
καί την μεταξύ των δευτέρων συνάφειαν μετά τοϋ ’Ασύλου. 
’Εν τούτοις καί τό τοιοΰτο δεν έπετυγχάνετο, διά την άκη- 
δείαν καί ολιγωρίαν καί πάλιν των κυρίων. Μεταξύ διακο- 
σίων κεκλημενων προσήρχοντο κυρίαι τρεις η τέσσαρες καί 
μεταξύ ΐσαρ'θμων ύπηρετριων πέντε η έξ. Αί λοιπαί δεν 
ηρχοντο, διότι ήτο πραΛ, καί αί κυρίαι δεν ταΐς έπέτρεπον έξο
δον. Έδόθησαν λοιπόν βραβεία καί εκατόν πενήντα καί πε
νήντα δρ. καί μετάλλια,αλλά μόνον η λαμβάνουσα ωφελείτο, 
διότι αί άλλα ι ούτε ήξευραν καν τί είχε συμβή.

’Αλλά μήπως δέν εΐ'χομεν ορίσει νά προσέρχωνται αί ύπη-

ρετριαι αύταί εις τό Κυριάκον Σχολείσν διά νά μ.ορφώνωνται, 
λάμβάνουσαι ιδέαν των πρός έκυτάς καί πρός τούς άλλους 
καί πρός τον θεόν κηθηκόντων των; Μήπως δεν ώρίσαμεν βρα- 
δύτερον νά προσέρχωνται οσαι ήθελαν εις τό ’Επαγγελματικόν 
Σχολεΐον, ίνα λαμβάνουν μαθήματα μαγειρικής, κατά τάς 
δι’ αύτάς όριζομένας ώρας ;

Ποΐαι καί πόσαι προσήλθον.εΐ'τε εις τό πρώτον, εΐ'τε εις τό 
δεύτερον ; Καί μήπως δέν άνελάβομεν την ύπεράσπισιν έκεί- 
νων, οσαι τυχόν ήδικοΰντο παρά των οικογενειών, αίτινες 
κατεκράτουν τούς μισθούς των καί έξεμ.εταλλεύοντο την απει
ρίαν των ; Μήπως δέν έπαλαίσαμεν έπί εξαετίαν ολην, μέ την 
έλπίδα οτι έπί τέλους ό σκοπός μας ήθελε κατανοηθη· οτι 
ύπηρέτριαι καί κυρίαι ήθελον έπί τέλους συμμορφωθή- οτι 
κοινωνία καί πολιτεία ήθελον έπί τέλος άφυπνισθή καί μάς 
παράσχη την ύποστήοιξίν των ; Καί δέν έζητήσαιχεν έπανει- 
λημμένως την συνδρομήν τής ’Αστυνομίας, ίνα διά σχετικών 
διατάξεων της διευκολύνγ) τό έργον μ.ας ; Ποιος μάς ήκουσε ; 
Ποιος ιχάς συνέδραμε ; Ποιος κάν μάς ένεθάρρυνε ;

”Η μήπως κάν έπροθυμοποιηθησαν νά καταβάλουν την έ- 
ξάδραχμον ή δωδεκάδραχμον έτησίαν συνδρομήν των, έκτός 
έξεραίσεων,τά μέλη πρός ά παρείχε τό "Ασυλον καθ’ολον τό 
έτος τάς ύπηρεσίας του; Μήπως ό Δήμος η ήΚυβέρνησις η ή 
’Εκκλησία έπραξέ τι,ύπέρ αύτοϋ; Πως νά συντηρηθή λοιπόν; 
Ποΰ νά εύρη) τό Συμβούλιον τά μέσα τής συντηρήσεώς του ;

’Άλλως τε καί άφοϋ άπηλπίσθη περί πάσης βελτιώσεως, 
διατί τούλάχιστον νά μη παράσχγι άποκλειστικώς την στέ
γην του πρός άλλην τάξιν έργαζομένων κοριτσιών,ύπέρ ών έξ 
άοχής έπίσης είχε προβλέψει καί ύπέρ ών έπέτυχεν ό σκοπό; 
του; Ή  έργάτις ή έρχομένη εις τάς ’Αθήνας,ίνα μάθν) τέχνην 
τινά καί διημερεύουσα εις τάς έργοστάσια, τής οποίας ή ηλι
κία ποικίλλει από δέκα εως δέκα οκτώ έτων δέν είναι αξία 
προστασίας καί ηθικής περιθάλψεως ;

Τό ’Άσυλον δέν έκπληροΐ έπίσης ύψηλόν προορισμόν, χο- 
ρηγοΰν αντί μιάς δραχμ.ής την ημέραν στέγην καί τροφήν 
ύγιεινήν καί δίαιταν καί περίθαλψιν καί στοργήν μητρικήν 
καί ηθικήν μόρφωσιν καί νοσηλείαν καί φάρμακα εις τά άτυχή 
αύτά ¡κορίτσια, τά όποια ετοιμάζονται νά κατέλθουν εις τον 
τρομερόν καί έπίπονον άγώνα τής ζωής ; Ά λ λ α  καί εις την 
κατηγορίαν^κόμη των έκπαιδευομένων έν Άθήναις κορασί
δων καί μή δυναμένων νά καταβάλουν τά έξ όγδοήντα καί 
εκατόν δρ. τροφεία εις τά Παρθεναγωγεία,τό Άσυλον δέν είνε 
εύεργετικόν ; Περιορίζεται λοιπόν έπί τοϋ παρόντος εις τά; 
δύο αύτάς κατηγορίας των έργαζομένων, μέχρις ού οικογέ
νεια, κοινωνία καί πολιτεία δυνηθοΰν νά κατανοήσουν την 
ανάγκην τής ύπάρξεώς του καί τοϋ δ ι ’ αύτοϋ προσγιγνομένου 
καλοΰ καί τω παράσχουν τά μ.έσα, ίνα συνεχίσV) τό εύεργε
τικόν έπί των ύπηρετριων έργον του, τό όπο'ον μετ’ άλη· 
θοϋς πόνου αναγκάζεται νά διακόψν) έπί τινα καιρόν.

ΤΟ Κ Ρ Τ Σ Τ A ΛΛ1ΝΟΝ Π Α Λ Α Τ Ι
Έπεστρέφομεν άπό τό σχολεΐον αί δύο μου άδελφαί καί 

έγώ. Ή τ ο  Ίανουάφιος καί ή χιών έπιπτε πυκνή άπό τή ; 
προτεραίας. Ό  κήπος χιονισμένος καί εις τά ύψικόρυφα δέν
δρα του καί εις τήν χαμηλήν χλόην του άπετέλει θέαμα κα-
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ταπληκτικώς εύμορφον. Σταλλακτήται πολύεδροι άνηρτωντο 
άπό τούς θάμ.νους καί ή καλύβη τοϋ σκύλλου μας έφαίνετο 
σκεπασμένη ως άπό λευκήν άλουργίδα. Ή  παιδική φαντασία 
μας ή'ρχισεν άμέσονς νά έργάζηται. Ώνειροπολήσαμεν νά οί- 
κοδομ.ήσωμεν καί ήμεΐς κάτι νέον καί ιδεώδες, μέ τήν λευ
κήν καί άγνήν εκείνην υλην, μέ τό εύθραστον καί δροσερόν 
έκεΐνο στοιχεΐον, τό όποιον ό ούρανός άφίνει νά πίπτν) εις 
τήν γήν διά τούς μικρούς δεκαετείς οικοδόμους. Έσηκώσα- 
μεν τά μανίκια μας, έτυλίξαμεν καλά τά πρόσωπα καί τούς 
λαιμούς μας καί ήρχίσαμεν νά έργαζώμεθα ως έργάται έντε- 
λώς πρωτότυποι εις τό είδος των.

Βαθμηδόν καί κα τ’ ολίγον έγώ ύπό τούς δεξιούς δακτύ
λους μου έκαμα νά Εδρυθή εν ώραΐον παλάτι μέ πλατείας 
στήλας εις τήν πρόσοψίν του. Τό είχα πολλάκις όνειρευθή τό 
παλάτι αύτό, εις τό όποιον είχα φαντασθή οτι θά εΐσηρχό- 
μην μίαν ήμ.έραν μέ τήν μικράν κόρην τής γειτονίσσης μας, 
ένδεδυμένην καί αύτήν άπό χιονισμ.ένον φόρεμα ή άπό χιο
νισμένα πτερά κύκνου. Ή  μικρά αύτή γειτόνισσα ή'ρχετο καί 
μάς έβγαζε τήν γλώσσάν της, οσάκις δέν έδάγκανε μίαν τε-  
ραστίαν φέταν ψωμί, άλειμμένην πάντοτε μέ γλυκό.

Μεγάλη λοιπόν ύπήρξεν ή χαρά μου, οταν είδα νά πρχγ- 
ματοποιηθή τό ονειρόν μ.ου αύτό, τό παλάτι μου δηλαδή 
ύψωμένον μέ τάς λεύκάς του στήλας καί τόσον μεγάλο, ώστε 
νά ύπερβαινν) καί τήν κεφαλήν μου καί τά χέρια μου, δσον 
καί άν τά έσήκωνα ύψηλά διά νά προσθέσω ακόμη ολίγον 
χιόνι εις τήν κορυφήν.

Είχα έργασθή μέ τόσην μέθην, ώστε δέν είχα κάν παρα
τηρήσει τί έκαμνεν ή αδελφή μου. Ποία λοιπόν ύπήρξεν ή 
κατάπληξίς μου, οταν στραφείς πρός αύτήν είδον έτοιμον τό 
έκ χιόνος άγαλμα τής μικράς γείτονος. Δέν έλειπε τίποτε· 
ούτε ή κολοσσαία φέτα τοϋ ψωμιοΰ εις τήν δεξιάν χεΐρα, 
ούτε ή εύμαρφή της γλώσσα βγαλμένη άπό τό στόμα της, τό 
όποιον ήτο λευκόν ώς ολον τό άπό χιόνι στόμα της. "Ηρ- 
χισα νά κτυπώ τά χέρια μου άπό τήν χαράν καί μ ετ’ ολίγον 
είπα εις τήν αδελφήν μου : "Ακούσε- τώρα ποΰ ό πατέρας 
δεν είναι εδώ θά πανδρευθώ τήν μικράν γειτόνισσαν. Εγώ 
θά τήν πιάσω άπό τό αριστερόν χέρι, έσύ θά τήν σπρώχνν); 
άπ’ όπίσω διά νά μή σπάση καί έτσι θά έμβο>μεν μαζή εις 
τό ώραΐον κρυστάλλινον παλάτι, τό όποιον έπίτηδες έκτισα 
καί εις τό όποιον θά μείνωμεν ό'λην μας τήν ζωήν.

Φεΰ ! Πόσον δίκαιον εΐ'χαμεν νά ζητώμεν νά έπωφεληθώ 
,μεν τής άπουσίας τοϋ πατρός μας ! . . . Πρός δυστυχίαν μας 
επανήλθε πολύ ένωρίτερον τοϋ συνήθους. Μόλις εΐ'χαμεν άρ- 
χίσει τήν σοβαράν γαμήλιον τελετήν καί ιδού ή τραχεία καί 
απειλητική φωνή του έφθασε μέχρις ημών. "Επρεπε νά άφή- 
σωμεν άμέσως καί τό μαγικόν παλάτι καί τήν άγαπημένην 
μικράν γειτόνισσαν καί νά εΐσέλθωμεν εις τήν πραγματικήν 
οικίαν, δπου όλα τήν στιγμήν έκείνην μάς έφαίνοντο σκο
τεινά. Ή  έπαφή τής βαρείας χειρός του συνεκλόνισεν ολον 
μου τό σώμα. ’Αλλά δέν έκλαυσα τόσον διά τοΰτο, οσον διά 
τήν ίερόσυλον διαταγήν, ή όποία έδόθη εις τήν ύπηρέτριαν. 
Χύσε άμέσως ένα καζάνι ζεστό νερό εις τά βρωμερά αύτά 
κατασκευάσματα. Πώς ! θά άπέθνησκε λοιπόν τόσον γρί-

γωρα ή ιδεώδη; λευκή έκείνη μνηστή μου ; Πώς θά κατη- 
δαφίζετο λοιπόν άμέσως τό κρυστάλλινον παλ»άτι μου, μέ 
τήν ώραίαν έκ Στηλών συστοιχίαν του ! "Ω ! πόσον έκλαυσα, 
πόσον πικρά δάκρυα έχυσα !

Ή  μητέρα μου, τήν οποίαν ενθυμοϋμ.πι ακόμη τόσον λε
πτήν, μέ τά μάτικ της τά βαθειά, τά σκοτεινά, ε’ς τά 
όποια διεσταυροΰντο καί συνηλλάσσοντο αί άκτΐνες τής άγά- 
πης καί αί άκτΐνες τοϋ πόνου, ήτο ολίγον ύπερήφκνος, άλλά 
καί τόσον στοργική- ούδέποτε ώμίλει πρός τον πατέρα 
μου χωρίς όλίγην άνυπομονησίαν καί όλίγην έν ταύτώ ταρα
χήν. Τήν στιγμήν έκείνην άντήλλαξαν όλίγας λέξεις, ώς βρον
τάς προσημαινούσας καταιγίδα.

Νομίζω οτι βλέπω άκόμη τήν έξαψιν τοϋ πατρός μου. 
Ητο τήν στιγμήν έκείνην ό άσπονδότερος δλων μας έχθρός. 
Επαναβλέπω τάς κακάς λάμψεις τών ματιών του. Εις τάς 

έπιεικεΐς παρατηρήσεις, εις τήν γλυκεΐαν προστασίαν, μέ 
τήν όποιαν ή μήτηο μας έτόλμησε νά προστατεύσγι τά ασθε
νικά μας όνειρα, ό πατήρ μας άπήντα διά χυδαίας έκφρά- 
σεως οργής.

Τί έτόλμησε λοιπόν νά έκστομίσν) ή δυστυχή;, ώστε νά 
κινήσ-/] ουτω τήν άγανάκτησίν του ; Ά λ λ ’ έπειδή ένόησε 

ν τρόμον, ύφ’ ού εΐ'χομεν καταληφθή, τήν παρέσυρεν εις 
τό παρακείμενον δωμάτιον, οπού δέν ήκούομεν πλέον ή βρον
τερού; μηκυθμούς, διακοπτόμενους άπό μάκρους λυγμούς.

Μόνον μετά μίαν ώραν εΐσήλθα εις τό δωμάτιον τής μη- 
τρός μου. Τ ά  μεγάλα της μάτια ήσαν βαθουλότερα τώρα 
<.αί τό βλέμμα της έξέφραζε μίσος καί άπελπισίαν ένταύτφ. 
Έρρίφθην εις τήν άγκάλην της μέ τό πρόσωπόν μου κρυμ- 
μένον εις τό φόρεμά της, διά νά μή βλέπω, διά νά μήν έν- 
νοώ τόν μέγα αύτής πόνον. Καί ένώ την εφιλοΰσα τής 
έλεγα, σιγά, σιγά- Τί τοϋ είπες λοιπόν τοϋ κακοΰ αύτοϋ πα
τέρα μας, διά νά σέ συγχύσν) τόσον ;

Μέ ήτένισε σιωπηλή, μέ τό βλέμμα ώσεί προσηλωμένον 
εις τόν παιδικόν μου έγκέφαλον, ζητοΰσα νά έννοήσϊ), έάν 
έκαταλάμβανα, έάν ήτο δυνατόν νά έννοήσω καί νά σιγήσω.

Καί τότε, ώσε5 έλαφρόνουσα τό βαρύ στήθος της, είπε. Τοϋ 
είπα οτι καί τά ΐδικά μου τά λευκά παλάτια, τής καϋμένες 
μου τής έλπίδες καί τής εύτυχίες, έτσι μοϋ τάς κατεκρή- 
μνισέν άνηλεώς, ήμέρφ τή ήμερα καί ώρα τή ώρα, χωρίς νά 
έχω πλέον ούτε τό θάρρος, ούτε τήν δύναμιν νά τάς άνοικο- 
δομήσω. Καί μετά ταϋτα έσιώπησεν. Έ κύττα ξα  τότε άπό 
τά τζάμια τών παραθύρων. Τό ζεστό νερό είχεν έντελώς άπο- 
συνθέσει τήν ιδεώδη μνηστήν μου καί τό μαγικόν μου πα 
λάτι, άλλ’ ό ούρανός έρριπτε πάντοτε νέο χΐόνι, τό όποιον 
ώυ.οίαζε πάντοτε προς τά ό'νειρα τής δεκαετούς ηλικίας.Τότε 
άνεστένκξα στεναγμόν άνακουφίσεως καί είπα εις την μη
τέρα μου· Βλέπεις, μαμμά, μ’ ολον αύτό τό νέον χιόνι ήμπορεΐ 
κανείς νά κάμ-/) άκόμη μαγικά τή ;  φαντασίας όνειρα. Ά λ λ ’ 
έκείνη κινοϋσα τήν κεφαλήν. Τά  ΐδεκά μου έχάθησαν διά παν
τός, είπε, καί δλ.αι αί χιόνες τοϋ κόσμου δέν θά ή'ρκουν διά 
νά τά άνοικοδομήσουν.

(Έκ τών τοϋ Jules Bois)
Ελένη  Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ .
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ΕΝΤΓΠίΐΣΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΤ
Ό  Ποσειδών καί οί άνεμοι Αρχισαν νά μάς γίνωνται ευ

μενέστεροι. Τήν τρικυμίαν καί τήν καταιγίδα διεδέχθη διαρ
κής πλέον γαλήνη καί ουρανός καί θάλασσα ήμιλλώντο τίς 
νά δειχθή ωραιότερος καί γλυκύτερος ! Όρισθεΐσα ώρα τής 
έκ Κατάνης άναχωρήσεώς μας ήτο ή έκτη της επαύριον, όταν 
την νύκτα ό πλοίαρχος έλαβε διαταγήν νά αναχώρηση αμέ
σως διά μικράν τινα πόλιν εις την όπισθεν ακριβώς πλευράν 
της Αίτνης κειμ.ένην, όπόθεν ήθελε παραλάβει φορτίον οί'νων.

Τό ποωί λοιπόν άντί νά έξημερωθώμεν είς Κατάνην, εύρέ 
θημεν αίφνης προ της πόλεως Riposta. Ή  έκπληξις έκεΐ 
ύπήρξεν ευάρεστος. Ή  πλευρά αυτή τής Αΐ'τνης πλέει, κο- 
λυμβγ, κυριολεκτικώς, εις τό πράσινον. Τά αμπέλια αρχίζουν 
άπό την θάλασσαν σχεδόν καί ανεβαίνουν μέ χιλίους έλι- 
γμ.ους πρός τά άνω. ’Ολίγον ακόμη καί θά στεφανώσουν αυ
τόν τόν μέγαν κρατήρα, καί θά σκεπάσουν τό χαΐνον στό- 
μιον άπό του οποίου τόσαι κατά καιρούς έξερεύγνυνται 
φλόγες. Νομίζει τις οτι η Χλωρίς, η σμαραγδοστολισμένη 
αύτη των αγρών θεότης, άρέσκεται ως η πεταλοΟδα νά 
παίζτ) μέ τάς φλόγας καί οτι αί Βακχίδες εξακολουθούν άγω- 
νιζόμεναι τόν άγώνα του θεοϋ των κατά τών Γιγάντων καί 
φαίνονται νικώσαι καί τώρα, ώς ένίκησαν καί εις την αρ
χαιότητα.

Τό θέαμα της μικράς πόλεως άπό τοϋ άτμοπλοίου είναι 
γραφικώτατον. Ά π ό  άκρου εις άκρον, άπό της παραλίας 
μέχρι τής κορυφές τής Αίτνης πράσινον καί πάλιν πράσινον. 
Τά  λευκά καί που καί που ερυθρά η κίτρινα σπιτάκια είναι 
εγκατεσπαρμένα μέσα εις τό χλοερόν, εις τό δροσερόν εκείνο 
τοπεϊον, ώς κοσμήματα άπό διαμάντια η άπό ρουβίνια π ε 
ριτριγυρισμένα άπό σμ.αράγδια. Τό ολον κλεισμένου εις τό 
γαλανόν άπειρον του ούρανου καί της θαλάσσης. Που καί 
που κανεν υψηλόν κωδωνοστάσιον διαγράφει τάς οξείας 
γραμμάς του εις τόν άέρα, σύμβολου τής βασιλευούσης τώρα 
Οεότητος.

Καμμία κίνησις, καμμία ζωή. Ούτε σιδηρόδρομοι, ούτε 
άμάξαι, ούτε κάρρα, ούτε ζώα, ούτε καν άνθρωποι. Μόνον 
εις έν ώρισμένον σημείου, έκεΐ άμέσως μετά την θάλασσαν, 
μία σειρά παραπηγμάτων, ολα του αύτου υψους, του αύτου 
σχήματος, τή ;  αύτής άρχιτεκτονικής, χρωματισμένα ολα 
μέ ώχροκόκκινον χρώμα, άνοικτά πρός την πρόσοψιν, μέ θύ- 
ραν άπέραντον, η οποία σκεπάζει δλ'ον τό εμπρός των. Εις 
τό βάθος άπό της χαινούσης αύτης θύρας διακρίνεται πα
ραλληλόγραμμος πρός αύτην άλλη, του αύτου μεγέθους καί 
εκείνη άνοικτή. Τά οικήματα ταΰτα τά τόσον περίεργα εις 
τό είδός των έχουν την τιμήν νά φιλοξενούν τούς θρόνους τοΟ 
Διονύσου. Καί λέγομ.εν θρόνους, διότι εις έκατ»ντάδας, εις 
χιλιάδας άνέρχονται τά βαρέλια, τά συμβολικά αυτά καθί
σματα του θεοϋ της μέθης καί της κραιπάλης. Ά π ό  της νυ- 
κτός αί άποθήκαι άνοιξαν καί τά βαρέλια ξανθά, χρυσί- 
ζοντα ΰπό τόν ήλιον, ολα του αύτου σχήματος καί του αύ
του χρώματος, προβαίνουν ωθούμενα καί κυλινδούμενα τό έν 
ό'πισθεν του άλλου καί άφίνουν την γην καί ρίπτονται εις την 
άθλασσαν, δεμένα τό έν παρά τό άλλο μέ χονδρά σχοινιά

καί άτοτελοΰντα την μάλλον πρωτότυπον καί παράδοξον 
άλυσιν, την οποίαν ήδυνήθη ποτέ νά φαντασθή τις. “Όλη 
αύτη η εργασία γίνεται μέ τέσσαρας η πέντε άνθρώπους επί 
της ξηράς καί ισαρίθμους εντός λέμ.βου, ή'τις σύρει την άλυ- 
σιν καί την φέρει πρός τό άτμόπλοιον.

Αύτην την στιγμήν ό Διόνυσος, άπόλυτος κύριος, εκτείνει 
τό βασίλειόν του έξ ίσου επί της κοουφής τνίς Αίτνης καί επί 
της έπιφανείας τής θαλάσσης. Ή  σειρά τών βαρελιών, ώς 
χρυσοΰς ό'φις, έγκλείων εις τό δακτυλιδωτόν σώμά του τό 
ερυθρόν ρευστόν, τό γλυκύ τών θεών νέκταρ, άνελίσσετας καί 
συσπειροΰται καί κυμαίνεται καί σχημ.ατίζει κύκλους καί 
ημικύκλια καί έναγκαλίζεται τό κυμα καί θωπεύεται παρ’ 
αύτου καί παίζει καί έκκοκίζει ώς κομβολόγιον πολυτίμων 
λίθων άνά πάσαν άπότομον κίνησίν του. Καί αίφνης χωρίς 
νά τό έννοησωμεν, χωρίς νά τό άντιληφθώμεν τό άτμόπλοιον 
περικυκλώνεται καί συσφίγκεται άπό ένα συμπαγή κρίκον, 
τόν όποιον έσχημάτισεν ό ιδιόρρυθμος αύτός ό'φις, ό όποιος 
ή'οχισε νά στρέφν) την κεφαλήν του πρός τά άνω καί βαθμη
δόν νά άναρριχάται επί του κήτους του πλοίου καί νά κατα- 
λαμβάνγ] παρ’ αύτό την θέσιν του.

Θέαμα εντελώς πρωτότυπον, εντελώς άσύνηθες. Τό πλοιον 
μας άνάστατον. Τρία άλλα παρά τό ίδυοόν μας Αγκυροβο
λημένα, περικλειόμενα καί αύτά υπό την αυτήν άλυσιν, εΰ- 
ρίσκονται εις την αύτην ζωηοάν κίνησιν, η οποία παρατείνε- 
ται με'χρι τνίς τρίτης μ. μ. ώρας. Μόνον τό ΙΙφΟβίο ησυχά
ζει υπό τό πράσινον περίβλημά του, μόνον έκεΐ φαίνεται ώς 
νά έχγ άνακοπη πάσα ζωη. Οί ναϋταί μας ώς ηλεκτρισμέ
νοι περιβάλλουν μέ περιπαθή βλέμ.ματα τά βαρέλια. Έ κ ε ΐ  
μέσα ρευστοποιημενος έγκλείεται ό έπίγειος θεός των, η 
μόνη ίσως εις την ζωήν άγάπη των. Καί νά την έχουν εμ
πρός των καί νά τούς περιβάλλγ καί νά αίσθάνωνται την 
μυρισμένην πνοήν της, χωρίς νά ήμποροΰν νά κόψουν τάς άλύ- 
σεις της, χωρίς νά ήμποροΰν νά άνοίξουν την φυλακήν της, 
χωρίς νά ήμποροΰν νά θέσουν τά ξηρά καί φλέγόμενα χείλη 
των εις έπαφήνμέ αύτην, καί νά δροσίσουν τά πυρπολουμενα 
άπό πάθος στήθη των. Αίφνης μ,ία κόκκινη γραμμή σχημα
τίζεται άπό την τελευταίαν συστοιχίαν. “Εν άπό τά Απει
ροπληθή βαρέλια ύπέστη εκ τη ; μετακινήσεως μικράν ρωγμήν 
καί εις άγένειος ναυτόπαις,χωρίς νά τον άντιληφθή τις, κολ- 
λρί τά χείλη του επ ’ αύτης καί ροφ ,̂ ροφ  ̂άπλήστως, μέχρις 
ου τόν άντιλαμβάνονται οί σύντροφοί του καί τόν άποσποϋν
μετά δυσκολίας άπό την άγάπην του.

*
★ *

Τό άπό Κίροβίο μέχρις Μεσσήνη; ταξειδιόν μας έξοχον. 
Ούτε Σκύλλα ούτε Χάρυβδις πουθενά. Μόνον νύμφαι γαλα- 
νόφθαλμοι καί νηρηίδες χαριτωμέναι, πλέουσαι επί ροδίνων 
κογχών, άντανακλοΰν τά κάλλη των, άνά τό κυανοϋν άπειρον 
του όρίζοντος. Καί όταν την νύκτα ό ουρανός άνάπτν) τούς 
πολυελαίους του ύπερ τάς κεφαλάς μας καί ή θάλασσα τούς 
ά.ντικατοπτρίζη επί της ρευστής οθόνης της καί τρεμοσβύνον- 
νοντες κυλίονται πότε έκ τών άνω πρός τά κάτω καί τάνά- 
παλιν, ενώ ό δροσερός της νυκτός άνεμος σάς δίδει ώς φρι- 
κιάσεις ηδονικά; εις δ'λον τό σώμ.α, τότε έν μόνον πράγμα 
ονειροπολείτε : Νά άπετελεΐτο ή ζωη σας ολη άπό τοιαυτας 
νύκτας. Νύκτας άγάπης τοΟ Δημιουργού πρός τά δημιουρ-
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γήματά του· νύκτας μυστηρίου άγίου· νύκτας ονείρων α
γνών· νύκτας, καθ’ άς Ακούεται η φωνή τ η ;  προσευχομένης 
φύσεως καί ψάλλλεται εις την μυστηριώδη γλώσσαν τών ά
ψυχων όντων τό Ώ σ α η α  i r  τοΐς Ύ ψ ίσ το κ ,·  νύκτας άς άπο- 

ί. λαμβάνει ό πτωχό; καί άγνοεΐ ό πλούσιος· νύκτας, αί όποια; 
ξεκουράζουν άπό τόν άγώνα της ζωής καί χύνουν τό βάλσα 
μον της παρηγοριάς καί της λήθης εις τά πονεμένα στηθη· 

Γ νύκτας, καθ’ άς ό έρως άνάπτει τάς φωτοβόλους λαμ,πάδας 
£’ του εις τά μικρά σώματα του μικοοκόσμου τών θαλασσών καί 
,Γ τών ωκεανών· νύκτας ζωής· νύκτας μαγείας.

Δυστυχώς δέν διαρκούν πολύ αί νύκτες αύταί, ώς ολα ά\- 
; λως τε τά ώραΐα πράγματα του κόσμου τούτου. Δέν προ- 

φθάνει τις νά τάς άπολαύσγ· δέν προφθάνει τις νά τάς χαργ- 
I  $έν προφθάνει νά ξεκουρασθγ, δέ/ προφθάνει νά τελει- 

ώσγ τό ώραϊον ό'νειρον, τό όποιον τοϋ εμπνέουν, καί παρέρ- 
ί; χονται βιαστικαί, δραπέτιδες, εύθύ; ώ; η αυγή έξαπλώσγ τά 
λ πύρινα δάκτυλά της εις τόν ορίζοντα καί μέ έν φύσημά τηί 

.σβύσγ] τά φώτα του ούρανοΰ.

Ουτω βιαστική, σπεύδουσα,παρήλθεν ή ώραία εκείνη νύκτα 
• καί άνέτειλε καί έμεσουράνησεν ή ημέρα της εις Μεσσηνη 

Ε άφίξεώς μας."Ηδη ηρχ'σαμεν νά πλέωμεν μέ τό Reggio πρό * 
Γ τά δεξιά καί την βορε οανατολικην άκραν της Σικελίας πρό 
! τά άριττερά. Όσον ό ήλιος κλίνη) πρός την δύσιν του, τόσο 
; διακρίνονται ώραΐαι, γραφίκαί αί άκταί τών δύο ξηρών, α ν 

καταπράσινα καί προκλητικά, έξαπλοΰσαι τά κάλλη των ε ί 1 
' τά χρυσά τοϋ ήλίου φιλήματα. 'Η είσοδός μας εις τόν πορ 

θμόν περιβάλλεται άπό τό μεγαλεΐον ώραίας θερινής δύσεως; 
ί άντικατοπτριζομένης εις τά άκινητοϋντα την στιγμ,ην εκείνην 
ϊ: νερά. ’Εδώ λοιπόν άπελιθώθη η άτυχης Σκύλλα, η ώραία 
Γ  αύτη νύμφη, ή όσοία έσκόρπισε τόσα κάλλη εις την μαγικήν 

αύτην άκτην. ’Εδώ, ή βραχώδης αύτη έκτασις μέ τάς πλα- 
- ' στικάς καί θαυμασίας γραμμάς τη ;  είνε ο,τι έμεινεν άπό 
Κ. τό ώραϊον τής παρθένου σώμα, τό όποιον η άγρία έρωτική

¿κδίκησις της Κίρκης τόσον παρεμόρφωσεν.’Εδώ ό Γλαύκος
-

μ ό έρωτόληπτος θεός τών θαλασσών, είχε στήσει τό κρυστάλ- 
κ  λινόν παλάτιόν του καί έδώτάς σεληνοφιγγεΐς νύκτας ώμ.νυσεν 

όρκους πίστεως πρό; την εΐίπιστον καί άθώαν τών άγρών κα, 
τών θαυμασίων τοτΐείων άνασσαν.Έδώ επί της κυρίως ιταλική^ 
άκτης η Σκύλλα καί εκεί η Χάρυβδις. Θΰμα καί αύτη θεία, 
έκδικησεως, πληγμένη άπό τού; κεραυνού; τοϋ Διός, αν κα. 
κόρη της Γ·ης καί τοϋ Ποσειδώνος. Παράδεισοι τ-ης γΑς εδώ 
παράδεισοι τών ύδάτων έ ιεΐ .  Άδελφωμέναι εις τόν πόνον 
ώς καί εί; την εύτυχ?αν, έμειναν άντιμ.έτωποι αί δύο παρθέ
νοι με τά λίθινα κάλλη των, τά όποια ό ·ηλιος θερμαίνει 
κατά την διαβχσίν του καί τό κϋμα δοοσίζει νύκτα κα'( 

·. ημέραν μέ τά άκούραστα φιλημκτά του. Δύο άντίθετα θα
λάσσια ρεύματα, εδώ εις τό στενόν τοΰτο συναντώται τρις A 
τετράκις της ημέρας, ώς δυο ισχυροί άντίπαλοι καί μαινό- 
μενα, ροχθοϋντα, στροβιλιζόμενα, λυσσώντα, άφρίζοντα τά 

, νερά του Ίονίου καί τοϋ Τυρηννικοϋ πελάγους, ζητεί  τό έν 
: νά ύποσκελίσγι τό άλλο, τοϋτο νά επικράτηση εκείνου είς την 

μακραίωνα καί άτελείωτον αύτην διαπάλην καί τών δύο 
των. Θά έλεγέ τις ότι άντιπροσωπεύουν είς τόν άγώνα αύ- 
τόν τούς δύο λαούς, είς οδς ή Σι*ελία καί η μεσημβρινή 
’Ιταλία όφείλουν τό παρελθόν καί τό παρόν των.

Είμεθα ηδη εντός τοϋ θαυμασίου λιμένο;, μέ τήν πόλιν 
άμφιθεατρικώς ύψουμένην άπέναντί μας, μέ τόν ναύσταθμόν 
της ιόν άξιόλογον καί τά εργοστάσιά της τά καπνίζοντα 
καί τά κωδωνοστάσια τών ώραίων ναών της σημαίνοντα 
τόν εσπερινόν καί τάς παλαιάς ύπε;υ j/ηλους οικοδομά; της 
καί τά νέα τά γραφικά της μέγαρα καί τούς πρασίνους ά- 
γρούς της καί τό πανάρχαιον παρελθόν τητ, ώσεί σηαειούμε- 
νον επί τών φρουρίων καί τών όχυρωμάτων της.

Α λ λ ά  δέν θά έξελθωμεν. Τό άτμόπλοιον, είς τό όποιον 
θά έπιβιβασθώμεν οί διά την Νεάπολιν Ιπιβάται, συρίζει 
ηδη καί μυκάται άνυπόμονον, διότι έβραδύναμεν. "Εχει cí- 
ψει τάς λέμβους του διά νά μάς παραλάβ^ καί τρέχουσαι, 
σπεύδουσαι μέ τάς άποσκευάς καί τούς ταξειδιωτικούς σάκ- 
κους μας, μόλις προφθάνομεν νά ριφθώμεν είς τάς λέμβους. 
Έπιβιβαζόμεθα πάντοτε έν σπουδή επί τοϋ Xρηστοψόρου  
ΚοΛόρδον,  μικροΰ τροχοφόρου ταχυδρομικού άτμοπλοίου, τό 
όποιον μετά τριών άλλων έκτελεΐ τούς μεταξύ τών Σικελι
κών λιμένων καί της Νεαπόλεως καθημερινούς πλόας. Ταχύ- 
ταχύ, ώς νά φέρη πτερά είς τούς άνεβοκατεβαί όντας τρο
χούς του, σχίζει ώς βέλος την ταραγμένην τώρα άπό την 
παλίρροιαν θάλασσαν καί τρέχει, πετγ τόσον γρηγωρα, ώστε 
μετά δυσκολίας να παρακολουθη τις τάς ώραίας εικόνας, αί 
όποΐαι ώς έν καλειδοσκοπείφ εκτυλίσσονται είς την μίαν 
καί είς τήν άλλην πλευράν τοϋ κόλπου.

Ό  άνεμος τώρα συρίζει ορμητικός, ισχυρός, άγριο; ώσεί 
άπηχών τάς πένθιμους οίμωγά; τών δύο άπολιθωμένων έκεΐ 
νυμφών. ’Αλλά τό μικρόν άτμόπλοιον τρέχει, πετγ , άψηφών 
καί τόν άνεμον καί τά κύματα, μέ τόν δαιμόνιον τών τρο
χών καί τών άλύσεων καί τών μηχανών του θόρυβον. Νύ
κτα καί πάλιν, άλλ’ ό'χι όμοία της προηγουμένης. Νύκτα 
σκοτεινή υπό τόν μαΰρον ουρανόν καί τήν τρικυμιώδη θά
λασσαν νύκτα μελαγχολική, πληκτική, μονότονος, άγρία. 
Νύκτα δίδουσα ιδέαν τοϋ Άδου μέ τόν Άχέρωντα ποταμόν 
καί τά  ύδατα τής Στυργός του, διότι τά νερά, τά όποια τό 
λευκοβαμμένον ώς θαλάσσιος κύκνος πλοΐόν μας διασχίζει, ε ί 
ναι φαιομελανα, ώς άναλελυμένος σίδηρος καί μόλυβδος έν 
ταύτώ. ’Ακριβώς ώς φανταζόμεθα τού; ποταμούς τοϋ Άδου. 
Νύκτα είκονίζουσα τά σκότη τών μαύρων ψυχών, νύκτα 
άπηχοϋσα τάς κατάρας τών κολασμένων. Νύκτα θρηνολο
γούσα τό αιώνιον παράπονον τών άδικημένων.

Φοβισμένη, άγριευμένη άπό τήν μαύρην αυτήν εικόνα, 
δύσ.θυμος είσήλθον είς τήν αίθουσαν, ή μάλλον είς τάς αίθού- 
σας τοϋ πλοίου, τάς οποίας ουτε κάν νά φαντασθώ ήδυνάμην 
μ.έ τόσον πλοΰτον καί τόσην πολυτέλειαν διεσκευασμένας. 
Ό χ ι  τά στερεότυπα καί γελοία έκεΐνα καί ά.τιπαθητικά 
τών άτμοπλοίων καθίσματα, τά άπό κόκκινον peluche καί 
τά παραπετάσματα τά άπό κόκκινον ρέψ καί τά  τραπέζια 
τά στενόμακρα καί ή κρεμαστή λάμπα καί οί καθρέπται, οί 
τετράπλευροι έπί τοϋ buffet, καί τό ώρολόγιον παραπλεύρως 
καί τά ολίγα φθισιώντα φυτά είς τό βάθος.

’Εδώ εισέρχεσθε είς μίαν αίθουσαν, ή όποία αξιόλογα ήμ_ 
ποροΰσε νά καταλάβγ θέσιν είς έν άπό τά έπιφανέστερα τοϋ 
νεωτερισμού άρχοντικά μέγαρα. Άπό ξύλον λευκόν πολύτι
μον, σκαλισμενον μέ θαυμασίας γλυφά; καί μυθολογικά; 
παραστάσεις ήσαν σκεπασμένοι οί τοίχοι καί ή οροφή καί
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έτλαισιοΰντο τά καθίσματα καί τά ανάκλιντρα καί τ ϊ  μι
κρά καί πολύσχημα τραπεζάκια. Έ ν  τώ μεταξύ ύδατογρα- 
φίαι έπί του ξύλου αυτού, παριστώσαι νύμφχς η άνθη των 
τροπικών καί λωρίδες από κάτοπτρα, έσπαρμένα πότε ώς 
π α τώ  μεταξύ δύο παραθύρων καί πότε επί των μικρών τρα
πεζών. Τό ύφασμα των επίπλων καί των παραπετασμάτων 
πολύτιμον μεταξωτόν, χρώματος κυανοπρασίνου,όλοκεντητου, 
ντραπαρισμένου καλλιτεχνικά μέ πτυχώσεις θαυμασίας. Τό 
δλον κα ταυγαζόμενον από χειμάορους Ηλεκτρικού κλίίομένου 
εις κρύσταλλα μ.ε σχέδια καί ανάγλυφα άνάλογα πρός την 
καλλιτεχνικήν διασκευήν της αιθούσης. ΙΤαραπλεύρως τό 
καπνιστήριον τού αύτοΟ ρυθμού καί τής αυτής πολυτελείας 
μέ μόνην την διαφοράν, δτι τό ξύλον ήτο μαΰρον αντί λευ
κού καί τό μεταξωτόν μαΰρον επίσης μέ ωραίας δέσμας ρό
δων, κεντημένων έπ’ αυτού.

Τό έστιατόριον, τό όποιον εύρίσκετο ύπό τάς αίθουσας αυ
τά ς, ήτο άνάλογον πρό τον πλούτον της καλλιτεχνικής δια- 
αοσμήσεως, καί τό πολυπληθές υπηρετικόν προσωπικόν καί 
αί συσκευαί της τραπέζης καί αί παντού έγκατεσπαρμέναι 
άνθοδέσμαι καί τά φαγητά άπετέλουν έν σύνολον έξόχως 
εύχάριστον καί έξόχως άπολαυστικόν.

Καί χωρίς νά τό θέλω καί πά)ιν, ένεθυμήθην τά ελληνικά 
μας πλοία τών εσωτερικών γραμμ,ών, μέ την ρυπαρότητα 
καί την άκαλαισθησίαν των καί τούς έπιβάτας της τρίτης 
θέσεως, μέ τά τά ζώα των καί τά παντοειδή έμπορεύματά 
των, συνοσηζομένους επί τών διαμερισμάτων της πρώτης καί 
έσκέφθην την διαφοράν, η οποία υπάρχει μεταξύ ημών καί 
τών μεσημβρινών ’Ιταλών, οί όποιοι εντούτοις την αύτήν μέ 
ημάς έχουν καταγωγήν καί ύπό τό αυτό ζοΰν κλίμα.

Τ Ο  Β Ε Λ Ο  Κ Α Ι  Τ Ο  Π Ο Δ Η Λ Α Τ Ο Ν
Τό ζήτημα του ενδύματος, τό όποιον πρέπει νά φέρη ή γυνή 

επί τού ποδηλάτου, είναι πάλιν εις την ήμερησίαν διάταξιν. 
Εσχάτως μάλιστα είχε ζητηθή ή γνώμη τών ποδηλατιστριών, 
ή όποια τόσον άπείρως έποίκιλλε, ώστε εις ούδέν κατέληξεν α
ποτέλεσμα. Τό βέβαιον είναι, ότι δέν υπάρχει ανάγκη νά φέ- 
ρωμεν δλαι αι ποδηλατίστριαι ομοιόμορφον ένδυμα, ώς νά άνή- 
κομεν ακόμη εις παρθεναγωγείου τι. Έκάστη έξ ημών, έάν εί
ναι καλαίσθητος, εννοεί τί ένδυμα αρμόζει καταλληλότερου 
οταν ποδηλάτη.

Ά ) λ ’ έάν ή μπορούν νά υπάρχουν διάφορα σχήματα φορεμά
των καί αί γνώμαι τών ένδιαφερομένων είναι διηρημέναι, δ- 
λαι δμως είναι σύμφωνοι εις άλλο κεφάλαιον τό του βέλου. 
”Η μάλλον δέν ήξεύρουν ακόμη τί νά αποφασίσουν επί του ζη
τήματος αυτού. Πρέπει ή δέν πρέπει ή πςδηλατίστρια νάφέρη 
βέλο;

Πώς! αναφωνούν οί πολλοί- μέ -βέλο εις τό ποδήλατου; 
Ποτέ ή γυναίκα δέν θά βαδίση άσφαλ.ώς μέ τό λεπτόν εκείνο 
κουρέλι επί του προσώπου. Καί τό βέβαιον είναι δτι οί πολλοί 
αυτοί δέν έχουν άδικον. Τό βέλον εμποδίζει την έλευθεραν 
αναπνοήν τής ποδηλατιστρίας, ώς θαμβώνον ύπερβολικά την 
δρασίν της.

Καί δμως ύπάρχουν γυναίκες καί αύταί ανήκουν εις την κα
τηγορίαν τών ξανθών, αί όπ^ίαι θά προτιμήσουν νά πίπτουν 
τρεις φοράς τήν ημέραν από τά ποδήλατά των παρά νά στερη
θούν τά βέλα των. Καί δέν έχουν άδικον. Τό κτένισμα, ό τρό

πος, καθ 8ν διευθετεί κάθε μία έξ ήμών«τά μαλλιά της, δίδει 
ούτως ειπείν, τήν σφραγίδα τής φυσιογνωμ.ίας, τό χαρακτηρι
στικόν γνώρισμ.α τής εύμ.ορφιάς. Αί ξανθαί κατά κανόνα, έάν 
δεν έχουν φριζαρισμένα παρά τούς κροτάφους μαλάκια,στερούν
ται πάσης χάριτος. Καί δμως ή ύπαρςις τών σγουρών μαλλιών 
χωρίς βέλο είναι χίμαιρα. Μετά ήμισείας ώρας περίπατον κρέ
μονται επί του προσώπου, κολλημένα, άχαρα, παοαμορφώ- 
νοντα τλν ώραιοτέραν τών γυναικών.

Evtjj αί μελαγχροιναί, αί όποίαι ήμποροϋν νά κτενίζων- 
ται χωρίς φριζαρίσματα, δέν έχουν ανάγκην ποσώς από βέ
λον. Πολλαί μάλιστα έξ αυτών έλυσαν τό ζήτημα μέ τρόπον 
πολύ ριζικόν- έκοψαν τά μαλλιά των ώς οί άνδρες, καί ένεδύ- 
θησαν ανδρικά, άδιαφορούσαι εντελώς διά τήν γνώμην καί τάς 
κρίσεις τών άλλων έπί του ζητήματος τούτου.

Αι μη δυνάμεναι έν τούτοις νά άποφύγουν τή ;  συνήθειαν τού 
βέλου, δέν πρέπει έπ’ ούδενί ορφ νά μ.εταχειοίζωνται τοιούτον 
λευκού η ωχρού χρώμ.ατος, διότι καί τά δύο αυτά χρώματα 
καταστρέφουν τήν δρασιν. θά φέρουν λοιπόν κατά προτίμησιν 
βελο απο τούλι λεπτότατου μαύρο, χωρίς στίγματα, τόσον λε
πτόν, ώστε νά μ.ή διακρίνεται κάν έπί του προσώπου. Άλλως 
τε αι ποδηλατίστριαι ή μπορούν νά αναστρέφουν τό βέλο των 
επι τού μετώπου, ώστε νά συγκρατουν τά μαλλιά των, χωρίς 
νά κουράζουν τά μάτιά των.

Παρίσιοι.  Κ»  f i a u i l r y  de S o n n ie r

ΠΑΡΘΕΝΑΓίΙΓΕΙΟΝ ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΛΛΗ
Ό δος Ζήνωνος dp. 19

Τό γνωστόν έπί τής όδοΰ Ζήνωνος Παρθεναγωγείου τής κ 
Μαρίας Βελλή εκαμεν τακτικήν έ'ναρξιν τών μαθημάτων tcu 
από τής 4ης Β,βρίου. Τά εκλεκτόν προσωπικόν αύτου καί αί 
μητρκαι φροντίδες τής όιευθύνσεως εξασφαλίζουν τήν πρός 
αυτο εκτιμ.ησιν τού κοινού, τό όποιον έκθύμως πάντοτε τό 
υποσιηρίζει. Αί έγγραφαί εξακολουθούν κ,αθ’ ολον τόν μήνα 
Β)βοιον.

Κ ΙΝ Ε Ζ ΙΚ Ο Ι ΓΑΜ ΟΙ
Β '.

Ό  γάμος παρά τοίς Σίναις τελείται μετά πομπής καί 
μεγαλοπρε τειχς άναλόγου πρός τό επίσημον του το γεγονός 
του βίου άμφοτερων τών νυμφίων.

Ό  γάμος τελείται συνήθως κατά τ ή ;  άιοιξιν, ή μάλλον 
κατά τήν πρωτην σελήνην του νέου σινικού έτους, κατά 
μήνα Φεβρουάριον. Τόν μ,ήνα τούτον άνθεΐ ή ροδχκινέχ καί 
εις τάς πλείστας τών κινεζικών ποιήσεων ή νέα μνηστή παρο- 
μοιάζεται πρός μ.υροβόλον άνθος του δένδρου τούτου.

Τρεις πρό του γάμου νύκτας φωταγωγεΐται πλουσίως ή 
οικία του γαμβρού καί τής νύμφης, εις έκδήλωσιν παννυχίου 
αγρυπνίας καί μελαγχολίας τών γονέων, οίς δέν έπιτρέπεται 
νά κοιμώνται ήσύχως, ένώ προσεγγίζει ή ημέρα, καθ’ ήν θά 
άπολέσωσι τό τέκνον των.

Τήν τοιαυτην λύπην της ή οικογένεια καί αυτή ή κόρη 
έκδηλοΐ διά σπχρακτικωτάτης σκηνής, προηγουμένης του 
γάμου. Αί άδελφαί, αί φίλαι, οί γονείς καί συγγενείς συν
έρχονται, ίνα μετά τής κόρης συγκλαύσωσι διά τήν άποξέ- 
νωσιν αυτής έκ τών αγαπητών γονέων καί τήν ανάγκην, 
όπως παραδοθή εις άλλους, οΐτινες έν τώ μέλλοντι θά δια- 
θέτωσι κατά βουλησιν τά κα τ’ αύτήν.

Ή  λύπη αΰτη άποδεικνυει πόσον τό πνεύμα τών κινεζι
κών νόμ.ων αντιβαίνει πρός τό αίσθημα, πρός τάς πεποιθήσεις 
αύτάς του σινικού λαοΟ. Οΐα πάλη αναπτύσσεται μεταξύ 
πατρικής στοργής καί ανδρικού έγωϊσμοΟ ! Ό  πατήρ έχει 
πεποίθησιν οτι τό ύπό τοιούτους ορούς καί συνθήκας έξα- 
σφαλιι,όμενον μέλλον του τέκνου του είναι λίαν άβεβαιον, λί
αν σκοτεινόν. Πονεϊ ώς πατήρ, κλαίει, θιηνεΐ διά τήν τοι- 
αύτην κατάστασιν. Ή  έξωτερίκευσις δέ αυτη τής λύπη; του 
διά τής τρινύκτου αγρυπνίας καί φωταγωγήσεως του οίκου
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δέν φέρει τόν τύπον τών συνήθων αγρυπνιών παρά τό άψυχον 
σώμα προσφιλούς νεκρού !

Καί ό'ντως από τής ημέρας του γάμου ή. κόρη είναι νεκρά 
διά τούς γονείς της, άφοΰ ή οικογένεια του συζύγου, παρ’ η 
θά διελθη του λοιπού ολον τον β’ον της, υιοθετεί, ούτως εί- 
πεϊν, αύτην. ’Εάν χηρεύσγ έστω καί τήν έπαύριον του γάμου 
δέν δι καιοΰται νά έπανέλθη εις τήν οίκογένειάν της. Ύ π ο -  
χρεοΰται νά ζήση παρά τοίς ξένοις έκείνοις, οΐτινες, έάν τό 
νομίσωσι καλόν, δύνανται νά τήν έκδώσωσιν εις δεύτερον γά

μον μέ άνθρωπον τής έκλογής των, χωρίς ποσώς νά συμβου- 
λευθώσιν ή νά ζητήσωσι τήν συγκατάθεσιν τών ιδίων αυτής 
γονέων.

Νέκραν λοιπόν, αληθώς, κλαίουσιν οί γονείς τήν θυγατέρα 
σωντήν παραμονήν τού γάμου αυτής, διαμαρτυρόμενοι, ού
τως ειπείν, διά τής πένθιμου τελετής κατά τής σκληρά; 
ταύτης καί αδίκου διά τήν γυναίκα νομοθεσίας. Ά λ λ ’ οί 
θρηνούντες πριν ή γείνωσι πατέρες ήσαν άνδρες. Καί ώς τοι- 
οϋτοι εύρον τόν νόμ,ον σύμφωνον πρός τάς άρχάς καί πεποι. 
θήσεις των περί απολύτου ύπεοοχής. Δέν δύνανται νά άποδο- 
κιμάσωσι σήμερον έκεΐνο, οπερ έπεδοκίμ.αζον χθές.

’ Αλλά καί οί γονείς τού γαμ,βροϋ θλίβονται έπίσης, διότι ό 
γάμος αύτου προάγει μέν τόν υιόν εις άρχοντα, δυνάμενον 
έν τώ  οί'κω, έξασθενεί ομως τήν δύναμιν του πατρός, άνή- 
κοντος πλέον εις τό παρελθόν ή εις τό μέλλον.

Τήν παραμονήν του γάμου άποστέλλεται παρά τών γονέων 
σής κόρης ή προίξ τής νύμφης, ήτοι έσώρρουχα, φορέματα, 

σκεύη καί έπιπλα τής ιδίας της χρήσεως μετά πομπής 
καί μεγαλοπρεπείας περίπου τοιαύτης, οΐα έγένετο καί παρ’ 
ήμΐν έν προγενεστέροις χρόνοις. Παρά ταΐς κατωτέραις τάξεσι 
τό μέλαν μεταξωτόν ύφασμα αποτελεί ά;απόσπαστον μέ
ρος τής προικός τής νύμφης. Είναι, ούτως ειπείν, τό έμβλη
μα τής γυναικός, όφειλούσης ώς έκεΐνο νά είναι σκοτεινή κα} 

άνευ έπιδεικτικών άξιώσεων.· Τό Τσέου-Λί άναφέρει οτι τά 
έκ μέλανος μ.εταξωτού ύφάσματα, τά προσφερόμενα πρός τήν 
νύμφην, δέν πρέπει νά ύπερβαίνωσι τά πέντε τεμάχια. Τήν 
εσπέραν τής αυτής ήμ,έρας ή οικογένεια τού γαμβρού απο
στέλλει πρός τήν νύμφην'φορεΐον κλειστόν, έξ ερυθρού μετά 
ξινου ύφάσματος καί πολλών ποικ,ιλμάτων συνεσκευασμ,ένον. 
Έάν μάλιστα ή οικογένεια είναι εύπορος καί κατέχη έπίση · 
μον έν τή πολιτεία θέσιν, συναποστέλλεται μετά τού φο
ρείου πλούσιον έξ έρυθράς μετάξης άλεξίβροχόν καί πράσινον 
άλεξίφωτον— έμ.βλήματα τής έπισήυου τού γαμβρού θέσεως—· 
ώς καί αί γενεαλογικαί πινακίδες, έφ’ ών έπιγράφονται πάν ■ 
τες οί τίτλοι τής οικογένειας από έννέα ολων γενεών. Ταΰ- 
τα πάντα συνοδεύει ολόκληρος ορχήστρα, άνακρούουσα θρι
αμβευτικούς ήχους καί διπλή σειρά δούλων, φερόντων δάδα: 
καί φανούς πολύχρωμους.

Κατά τήν έσπεραν έκείνην ή οικογένεια τής νύμφης προσ
φέρει μέγα καί έπίσημ.ον γεύμα πρός τούς φίλους καί συγ
γενείς της, ααθ’ «ίλην τήν διάρκειαν τού όποιου ή ύπό τού 
γαμβρού αποσταλείσα ορχήστρα ανακρούει διάφορα μουσικά 
τεμ,άχια. Μετά τό γεύμα πάντες οί κεκλημένοι άποθαυμά- 
ζουσι τά έν τώ μέσω τής αιθούσης εκτεθειμένα δώρα τού 
γαμβρού, τά κατά τήν ημέραν άποσταλέντα. Ή  αυτή ακρι
βώς σκηνή διαδραματίζεται καί έν τή οικία τού γαμβρού.

Συμπόσιον συναθροίζει παρ’ αύτώ πάντας τούς συγγενείς καί 
φίλους, οΐτινες μετά τό φαγητόν περιεργάζονται τήν κατά 
τήν ημέραν έκείνην άποσταλεΐσαν προίκα τής νύμφης, τήν 
Ικτεθε μένην καί ενταύθα έν τώ μεσω τής μ.εγαλης·τοΰ οί

κου αιθούσης.
Τήν πρωία; τής έπαύριον τέσσαρες συγγενείς ή στεναί φι- 

λαι τού γαμβρού άποστέλλονται παρ' αυτού προς την νύμ
φην, ΐνκ προσκαλεσωσιν αύτήν νά μεταβή πρός τόν σύζυγόν 
της. Παρά τοίς άρχαιοτάτοις καί τοίς άνωτατοις τού Κρά
τους ύπαλλήλοις, μεταβαίνων αυτός ό γαμβρός αυτοπροσώ
πως, ύπεκλίνετο πρό τού πενθερού, τής πενθεράς και τών 
λοιπών οικείων, ζητών, ούτως ειπείν, διά τής έπισκεψεως 
του ταύτης τήν άδειαν νά άπαγάγή τήν νύμ,φην.

'Η νύμφη αποχαιρετά τού; γονείς της, είσερχεται εις το 
κατά τήν προηγουμένην άποσταλεν αυτή παρα τού γαμβρού 
φορεΐον, οπερ άναλόγως τής θέσεως αυτού φερεται υπο τ ε σ 
σάρων ή οκτώ φορέων. Τήν κλείδα τού φορείου λαμβάνουσιν 
οί άπεσταλμ.ένοι τού γαμβρού, οΐτινες καί προηγούνται τής 
πομπής μετά τών οικείων. Ή  μουσική παιανίζει, οι δούλοι 
άκολουθοΰιι, λαμπαδηφοροΰντες καί ούτως έν έκτάκτω χαρή 

ή νέα κόρη οδηγείται πρός τόν νυμφίον της.
Ή  άφιξις αυτής χαιρετάται ύπό άνακρούσεως θριαμβευ

τικών μουσικών τεμαχίων καί έκπυρσοκροτησεως διαφόρων 
πυροτεχνημάτων. Τό φορεΐον της φερεται εν τή αιθουσή, 
ένθα εύρίσκονται παρατεταγμένα τά με")η τής οικογένειας, οι 

φίλοι, αί παράνυμφοι καί οί μάρτυρες. Είς τούτων φερων 
πρό τού στήθους μεταλλικόν κάτοπτρον παρουσιάζεται προ 
τού φορείου, ούτινος τά παραπετάσμ-ατα εύρίσκονται είσετι 
καταβιβασμένα καί ύποκλίνεται τρις. Μετά ταΰτα μία τών 
παρανύμ,φων κυριών ήμιανοίγει τό παραπέτασμα καί προσ- 
καλεΐ τήν νύμφην— ήτις είναι είσέτι κεκαλυμμένη— να 
έξέλθγι καί νά μεταβή εις τό δωμάτιον τού γαμβρού, οστι; 
τήν αναμένει, περιβεβλημένος τήν γαμήλιον αυτού στολήν.

Ή  θύρα άνοίγεται, οί παλμοί τών δύο καρδιών δέν ά- 
ριθμούνται πλέον. Ή  κόρη είναι είσέτι κεκαλυμμένη, τρέ- 
μουσα ώς κάλαμος. 'Η θύρα κλείεται καί οί δύο νεόνυμφοι 
μένουσι μόνοι. 'Η κχλύπτρχ τής νύμφης αίρεται διά χειρός 
δειλής καί τρεμούσης καί διά πρώτην φοράν ό νέος βλέπει 
τήν σύζυγόν του. Έ ά ν  ή καλλονή της άνταποκρίνηται πρός 
τάς προσδοκίας του, τότε ή τέλεσις τού μυστηρίου έξακο- 
λουθεΐ. Κρατούμενοι από τών χειρών έξέρχονται είς τήν αί
θουσαν, ένθα άναμένουσιν αυτού; οί γονείς καί οί κεκλημε- 
νοι. Δύο τότε έκ τών συγγενών, οί άριθμοΰντες πλείονα έτη 
έγγάμου βίου καί έχοντες περισσότερα τέκνα, όδηγοΰσι τούς 
νεόνυμφους πρός τό βάθος τής αιθούσης, ένθα τράπεζα πο- 
λυτελ,ως διεσκευασμένη καί φωτιζομένη ύπό πολυφοότων φέρει 
πινάκιον μετά συμ.βολικών καρπών, θυμ.ιχτήοιον έν ω κχι- 
ονται μ,ύρα καί αρωματικά βότανα καί φιάλην οίνου. Κατά 
τάς κινεζικας δοξασίας, ή τράπεζα αυτη διατελεΐ ύπό τήν 
προστασίαν τού ουρανού. Είναι είδος βωμού ή ιερού, πρό τού 
οποίου συνήθως τελούνται τοιαΰται τελεταί. Οί νεόνυμφο·, 
ύποκλίνονται τότε έό'αφιαίως πρό τής τραπέζης, ΐνα εύχα- 
ρισηή-.ωσι τό ύπέοτατον "Ον, τό πλάσαν αυτούς, τήν τροφόν 
Γήν, τόν προστατεύσαντα αυτούς Αύτοκράτορα καί τούς μ ε -  
ριίλνησαντκς περί τν)ς ανζτροφης κκι ευτυχικς αυτών γονε/.ς.
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Ευθύς μετά τοϋτο ό γαμβρός παρουσιάζει τήν νύμφην εί; 
τους γονείς, συγγενείς και φίλους του,

Μετα ταΰτα οί κεκλημενοι διχιραϋνται εις δύο διακεκρι
μένα τμήματα τοϋ ωραίου και του ίσχυρπΰ φύλου καί εντός 
δυο διάφορων άπομεμχκρυσμένων εστιατορίων άναμένουσιν 
αυτούς δείπνα πλουσιώτατα καί μεγαλόπρεπά). Ή  νύμφη 
μετα τοϋ γαμβρού συνδειπνοϋσιν έν ίδιχιτέρω δωματίω επί 
τραπεζης έστρωμένης πρός τιμήν αύτών. Πριν ή κκθεσθώσιν 
η νεαρα σύζυγος γονατίζει τετράκις πρό τοϋ συζύγου της εις 
σημ.εϊον υποταγής, μεθ’ δ καί ό ςύζυγος υποκλίνεται ύπχνει- 
λημμενως προ αυτής εις σημεϊον σεβασμού καί έκτιμήσεως.

Κατά τό διάστημα τοϋ γεύματος δύο των παρανύμφων έ'γ 
γαμοι καί άλυπον τόν βίον διανύσαντες φερουσι πρός τούς 
νεονύμφους δύο ποτήρια πλήρη έκ τοϋ έπί τής ΐερας τραπέ- 
ζης οίνου. "Έκαστος τούτων πίνει δλίγον έκ τοϋ ίδιου πο
τηριού, μεθ' δ συγκιρνωσι καί πίνουσιν ουτω άπό τοϋ αύτοϋ. 
Καθ' δλον τό διάστημα τοϋ δείπνου η μουσική εξακολουθεί 
άνααρουουσα ενθουσιώδεις παιάνας, καί πυροτεχνήματα αυ- 
ριόριόχροα διασχίζουσιν άνά μυρίας έλικεειδεΐς διευθύνσεις 
τόν άερα. Μετά τό δείπνου ή νύμφη μεταβαίνει εις την αί
θουσαν, τοποθετείται ό'πισθεν τής ίεράς τραπεζης, έφ’ ής 
ηδη δύο μο'νον πολύφωτα εύρίσκονται καί πάντες οί κεκλη- 
μενοι περιεργάζονται καί μελετωσι, τρο'πον τινά, τά κατά 
την περιβολην καί καλλονήν της. Δεν έλλείπουσι βεβα'ως 
αί κακολογίαι, αί δι’ ημίκλειστου στο'ματος έκφερο'μεναι 
γ;ώμαι, τά ύπολανθάνοντα άνά τά χείλη μειδιάματα καί τά 
τόσον εύγλωττα τής άφωνου συνεννοησεως βλέμματα, ών την 
μυστηριώδη γλώσσαν μόνον ημείς αί γυναίκες έννοεϋμεν. Είς 
έπιμετρον της δυστυχίας τής άτυχοϋς νύκφης, ή θύοα της 
οικίας άνοίγεται δι’ άμφοτέρων των φύλλων καί πάντες οί 
γείτονες η καί άπλοϊ έτι διαβάται δικαιοΰνται νά είσέλθω- 
σιν, ΐνα συγχαρώσι την νύμφην. Την επαύριον αύοη οδηγεί 
πρός τούς γονείς τόν νέον σύζυγόν της, επαναλαμβανόμενης 
καί πάλιν της . ελετής ύπό τούς αυτούς σχεδόν, οδς καί την 
προτεραίαν τύπους.

( ’Rx της Ιστορίας τής Γυναικός)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΑΝ ΕΞΑΔΕΛΦΗΝ ΜΟΥ
Σ τ ό  μνήμα ποϋ 'ς την Ασαρκη, την κρύα του άγχάλη,
” Ε χ λ ε ισ εν  ά ι π λ α γ χ ν α ,  σκληρά ,  τ ’ άφ ράτα  σου τά  κάλλη ,  
Γερμ ένη  σήμερα  έχω, γ λ υκά  θενά  γ ιορτάσ ω  
Γ ι α τ ί  τό χ ώ μ α  d i r  θά  δώ, πως ε ίσα ι  θά θ,εχάσω  
Νεκρή, χαϊ π ά λ ι  θά θτρρώ , μ έσα  'ςτήν  ά γ κ α λ ιά  σου,
Π ώ ς είμαι ,  'Ελπιν ίκη  μου, χαϊ πα ίρνω  τ ά  φιλιά σου.
Σ τ ό  άγ ερ ά χ ι  π' α π α λ ά  τριγύρω μου φυσάει,
Σ το ΰ  λουλουδιού την τρυφερή πνοή που με μ εθάε ι ,
Νοιώθω τήν π α ρου σ ία  σον, χάρη άγαπημένη,
Σ ά ν  π ε τ α λ ο ύ δ α  ζ ε π ε τ α  τό πνευμά  σου ’ς τή γή,
Σ ε  β λ έπ ου ν ε  τ ά  μ ά τ ι α  μου \  ά χ τ ΐ δ α  χρυσω μ ένη ,
Κ α ί  'ς τό γ-Ιυχό χ α μ ό γ ε λ ο  ποϋ χύνε ι  ή αυγή.

! 0 χ ι ,  π ο ια  δε σέ θρηνώ ! εγνρες  νεκρωμένη  
Με τους άνθους τής όμμορφι&ς ακό μ α  στολισμένη .
Έ δ ιά ό η κ ε ς  σ ά ν  δροσερό, αγ έρ ι  μυρωμένο,
Σ ά ν  άσ π ρ ο  τ ρ ια ν τά φ υ λ λ ο ,  άκτινοφιλημένο,
Π ρίν  τ ά  χ ρ υ σ ά  σον όν ε ιρα  ό χρ όνος  νά μαυρίση,
Τή ροδισμένη σου αυγή η ν ύ χ τ α  πρ ιν  νά  σβύση.

! όχ ι ,  π ο ιά  δε σε θρηνώ, ψυχή αγαπημένη,
Με α γ γ ελ ο ύ δ ια  χ α ρ ω π ά  π ε τ α ς  ευτυχ ισμένη ,
Σ τή  γ α λ α ν ή  π α τ ρ ίδ α  σου, τόν  άπ ε ιρ ο  α ιθέρα ,
Κ λ α ίω  έχείνους όπου ζουν ’ς τήν ταπε ινή  μ α ς  σφαίρα .
Μ ’ όλ ω ν  των πόνων τής ό χ ιε ς  μ έσα  ς' τ ά  σωθικά των  
Χ ω ρίς  ελ π ίδ ες  χ' όνειρα εις τήν νεκρή καρδ ιά  των.

Χ α ρ ά  ’ς εκείνους πούγυραν  ω σάν  έσε ’ς τό μνήμα .
Πβιν τους χτνπηση  τής ζωής τό θολωμένο χύμα.

I 5 )8 )9 8 .  Ά θήνησι.  Μαοί-κ Κ. Φιλιππίδου

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Καν Δ. Μ. Έ ν τ α ν θ α .  ΈΛηφθη. Σχολαστικώτατον καί άνεφάρ- 

μοστον, Μία παροιμία λέγει ότι οί πολλοί ιατροί θανατώνουν τόν αρ- 
οωστον. Φοβούμαι δτι εΰρισκόμεθχ εις τό σημεϊον αυτό έν σχέσει 
πρός τό έν λόγω ζήτημα. —  Δα Αί. Μ. Μ. "Ανδρον,  Εις τόν κύκλον 
του ό χαθείς ήμπορεΐ άριστα να ευρη ένασχόλησιν, αρκεϊ νά έχη νοϋν 
καί καρδιάν. —  Καν Ε .  Κ .  Π ά τ ρ α ς .  Νέα συνδροαήτρια ένεγράιρη. Σας 
εύχαριστοΰμεν. Ναί' άλλα ποϋ είναι αί συνδρομήτριαι αΰταί, αί όποϊαι 
υποστηρίζουν τό έργον έκθΰμωο ; Αί περισσότεραι αμελείς, ύλίγωροι^ 
άπογοητευτικαί.— Καν θ  I .  Μ α σ σ α λ ία ν .  Τήν συνταγήν έλάβομεν. 
Τήν εΐχομεν και άλλοτε δημοσιεύσει. Είναι τοϋ ίδίου πάντοτε.—  
Καν I. Κ. Π ε ιρ α ια .  Βεβαίως ήμπορείτε νά φέρετε καί μεταξωτά φο
ρέματα εις τό ’Επαγγελματικόν Σχολεϊον τής 'Ενώσεως. 'Η ε ρ γ α 
σ ία  γίνεται τόσον τελεία καί τόσον εΰθυνή, τά μεταξωτά δρ. 1 5 . —  
Καν Μ. Π . Εσωτερικά! δεν γίνονται δεκταί. Αλλά διαιτώνται εις 
τό ένδιαίτημα τής 'Α γ .  Αικατερίνης μέ δρ. 30  ή 4 5  τόν μήνα, άνα- 
λόγως τής διαίτης. ’’Ανθη, καπέλλα, φορέματα, επανωφόρια, σίδηρον1 
διπλογραφία, οίκ. οικονομία, μαγειρική· αύτά έπί τοϋ παρόντος· δί
δακτρα άπό 8 — 12 δρ. —  Καν Β . Δ. Εΰ. Μ αχ ρΰ χ ιο ϊ .  Δυστυχώς οί  
πόοΉ δεν επιτρέπουν τήν πολυτέλειαν αυτήν — Δα Γ .  X .  Λα Βος 
Σ ή μ ον .  Έ λ ή φ θ η .  θ ά  δημοσιευθή ευχαρίστως. ’Έ χ ο μ ε ν  ιδιαιτέρους 
λόγους νά θαυμάζωμεν τήν έν λόγω κυρίαν. —  Καν Μ. Π. Ζ υρίχην .  
’ Επιστολή μετά φρ. χρ. 16 έλήφθη. Διεβιβάσθησαν πρός τήν καταρ- 
τισθεΐσαν επιτροπήν. Ευγνωμοσύνην άπιιρον έκ μέρους των δυστυ
χ ώ ν .— Καν Ε .  Ν .  Λ ά ρ ισ σ α ν .  Τ ίθ ά  λεγετε διά τήν άσυγχώρητον σιω
πήν μου ; Ά λ λ ’ έπεθύμουν μετά σχετικάς ένεργείας νά σας δώσω ευ- 
χάρ¡στον άπάντησιν — Καν Β. Γ κ .  Λ ε υ κ ά δ α .  ’Επιστολή σας μετά δρ. 
15 έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Κα Γ κ .  πλανάται. Δα μνηστευμένην.  
Ούτε ε’ις τριανταφυλλί, ού’τε είς κυανοΰν χαρτί. Γράφετε άπλούστατα 
είς άσπρο. Είναι τό ώραιότερον καί τό καθαρώτερον. Αύτά είναι πα-  
λαιαί συνήθειαι, ολίγον κωμικαί. Τό νυμφικόν σας ήμπορεϊτε να προ- 
μηθευθήτε ώοαϊον, πλούσιον, καλλιτεχνικόν άπό τό έργοστάσιον τής 
κ. Σπάρτης Καρασταμάτη. Κα! τήν ομπρέλλαν καί τόν πέπλον επί
σης Ν»μιζω ότι ήμπορεΐ νά σας ένδύση άπό κεφαλής μέχρι πεδών· 
— Κ α -' Ε  Γ .  θ .  Κ ε φ α λ λ η ν ία ν  Σάς εύχαριστοΰμεν θερμώς- τρεις 
νέαι ένεγράφησαν. ’Εάν καί άλλαι σας έμιμ-.ΰντο, τό ό'νειρόν σας β έ 
βαια θά έπραγματοποιείτο. Δεν ήμπορώ νά γεμίζω τήν έφημερίδα μέ 
Εντυπώσεις ταξειδίου, όιον καί άν μέ κολακεύη ή κρίσις σας.— Δα Δ. 
Δί. Κατά τήν γνώμην μου ούτε βελοΰδον, ούτε μεταξωτόν. Καταδι
κάζονται είς άχρηστίαν άκριβώ; διά τό πολυτελές των. —  Καν Μ. Θ .  
Έ γγ^αφ ήτε είς τήν «Τ έχνην·.  Θά είναι άριστον.— Καν Γ .  X . Ρ ώ μ η ν .  
Μόνον ένα μήνα καί έκεϊνον ταξειδεύουσα διαρκώς. Ή  έπίσκεψίς σας 
τό προσεχές. —  Καν Μ. Θ. Π. ’Οδησσόν. Τά είχον προίδει. Μηδένα 
πρό τοϋ τέλους μακάριζε.

Πρός τάς άπανταχοϋ συνδρομητρίας μας, τάς καθυστερούσας τας 
συνδρομάς των άπευθύνομεν τήν θερμήν παράκλησιν νά άποστείλουν 
αύτάς όσον τό δυνατόν ταχύτερον.

Τάς έν Καίρω ίδια, ώς καί τάς είς τό εσωτερικόν τής Δίγύπτου 
οπού έπί τοϋ παρόντος δέν έχομεν άντιπρόσωπον, παρακαλοϋμεν να 
άποστείλωσιν είς τοκομερίδια ή είς ταχυδρομικήν έπιταγήν τά κα-  
θυστερούμενα, τά όποια, συμποσ'.ύμενα, άποτελοϋν σημαντικόν ποσόν. 
Έλπίζομεν ότι δέν θά άναγκασθώμεν νά έπανέλθωμεν είς τήν παρά- 
κλησίν μας ταύτην.

Έπκνειλημμένως ήρωτήθημεν παρά συνδρομητριών μας 
περί τοϋ καταλληλότερου καταστήματος ψιλικών ειδών, συν- 
δυάζοντος τήν έκλεκτικότητα τών εμπορευμάτων μετά τ ι 
μών λογικών.

Μεταξύ τών νεοΐδρυθέντωυ κατασττμ-άτων το τοϋ κ. 
Έ π α μ . Βούγα, κείμενον έπί τής όδοΰ Έρμοΰ, απέναντι 
άχριβώς τοϋ Έρμείου, φερει ολα τά συστατικά τελείου είς 
τό είδος τοΰτο καταστήματος. Πάσα κυρία εισερχόμενη έν 
αύτώ έχει τήν βεβαιότητα, ότι θά ευργ) ο,τι νεώτεοον έπε- 
νόησεν ό συρμός, προερχόμενου άπό τά μεγαλήτερα Ευ
ρωπαϊκά εργοστάσια καί διά τοϋτο εύθηνόν καί κομψόν καί 
καλαίσθητου. Ή  συλλογή δέ πάντων τών ειδών είναι τ ό 
σον ποικίλη καί πλουσία, ώστε μόνον μέ μίαν έπίσκεψιν δύ- 
νκταί τις νά προμηθευθή πάντα τα έξαρτήματα τής γυναι
κείας’ενδυμασίας. Νομίζομεν οτι πχρεχομεν αληθή έκδούλευ- 
σιν είς τας συνδρομητρίας μας συνιστώσαι αύταις τό λαμ
πρόν τοϋτο έμπορικόν κατάστημα-


